
  
                           

Queridos alunos, 

Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente 

acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser 

humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade. 
Albert Einstein 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 18 DE MARÇO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Ríviam e Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Lorena e Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Figura Humana 

 

 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


OBJETIVO: Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar 

as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

 Ouça a música com a criança https://www.youtube.com/watch?v=8uzL3pFjsiA 

 Cante até a criança se familiarizar com a letra da cantiga “Cabeça, ombro, perna e 

pé”, gesticulando com a criança e apontando as partes do corpo que são 

mencionadas. 

 Converse com a criança sobre o fato de que cada ser humano é único e de que 

possui características físicas e psicológicas próprias. Há semelhanças, porém o 

conjunto de características é sempre diferente. Converse sobre as diferenças 

entre as pessoas. Trate da questão do respeito às características físicas e aos 

jeitos de ser do outro. Ressalte a importância dessa diversidade e do respeito a 

ela para a convivência. 

 No livro, ficha 9, leia o comando da atividade para a criança. Proponha-lhe 

pesquisar e recortar de revistas imagens de olhos, boca e nariz semelhantes aos 

delas. Faça a proposta de pesquisa de uma parte do rosto por vez e peça a ela que 

faça a colagem dessa parte. Por fim, oriente-a a desenhar os cabelos. 

Área do Conhecimento: Linguagem/Sociedade 

ATIVIDADE: Poesia “Identidade” 

 

OBJETIVO: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

 

Às vezes nem eu mesmo 

sei quem sou. 

às vezes sou. 

"o meu queridinho", 

às vezes sou 

"moleque malcriado". 

Para mim 

tem vezes que eu sou rei, 

herói voador, 

caubói lutador, 

jogador campeão. 

às vezes sou pulga, 

sou mosca também, 

que voa e se esconde 

de medo e vergonha. 

Às vezes eu sou Hércules, 

Sansão vencedor, 

https://www.youtube.com/watch?v=8uzL3pFjsiA


peito de aço 

goleador! 

Mas o que importa 

o que pensam de mim? 

Eu sou quem sou, 

eu sou eu, 

sou assim, 

sou menino. 
Pedro Bandeira 

 

English time: 9h às 9h20 - 15h às 15h20  

 

Good Morning! 

How are you today? 

Vamos pôr a música Hello https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M e 

depois vamos abrir o livro na página 17 e fazer a atividade junto com a teacher! 

 

OFICINA: Complete o desenho 

 

A criança irá pesquisar numa revista, uma imagem que achar interessante. Após 

cortar, vai dividi-la no meio e colar no caderno de desenho apenas uma parte. 

Agora, vai completar o desenho com atenção e capricho! Vamos lá? 

 

https://www.pensador.com/autor/pedro_bandeira/
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

